
 

 

 

                    LEHDISTÖTIEDOTE 

Rueil-Malmaison, 6. marraskuuta 2019 

 

UUSI C5 AIRCROSS SUV HYBRID: Ë-COMFORT-LUOKAN SUV 
 

� Citroënin sähkömalliston ensimmäisenä tulokkaana nähdään nyt esiteltävä uusi C5 Aircross SUV Hybrid, ë-

Comfort -luokan hiljainen lataushybridi SUV. 

� Jo ennestään mukava C5 Aircross on varustettu Progressive Hydraulic Cushions® -jousituksella, Advanced 

Comfort -mukavuusistuimilla ja 20 eri ajoavustinjärjestelmällä ja nyt esittelyssä oleva lataushybridi panostaa 

mukavuuteen entistäkin enemmän: 

o TINKIMÄTÖN: asiakkaiden tarpeet huomioiden C5 Aircross tarjoaa CO2-päästötöntä arkiajoa 

täyssähkötilassa (toimintamatka sähköllä 501 km). Bensiinimoottorin ansiosta toimintamatka on 

rajaton ja sopiva myös pitkille ajomatkoille. 

o HILJAINEN: äänettömällä katumaasturilla ajaminen sähkökäyttötilassa on rentoa ja rauhallista 

ilman melua ja värinää.  

o LAADUKAS AJOKOKEMUS: sähköistä suorituskykyä 180 hv:n PureTech -bensiinimoottorin, 

80 kW:n sähkömoottorin ja ë-EAT8-automaattivaihteiston tuottaessa yhdessä 225 hevosvoiman 

tehon ja välittömästi käytettävissä olevan 320 Nm:n väännön. 

o INTUITIIVINEN: kattava intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen ekosysteemi sisältää ajotilojen 

automaattisen ohjauksen, helppokäyttöisen latauksen ja oman älypuhelimella ohjattavan portaalin. 

� Uusi C5 Aircross SUV Hybrid on moneen taipuva SUV, sillä siinä on kolme erillistä liu’utettavaa, 

kallistettavaa ja kokoontaitettavaa takaistuinta sekä luokkansa suurikokoisin tavaratila. 

� Uuden C5 Aircross SUV Hybridin toimintamatka täyssähköllä ajettaessa on 50 km, CO2-päästöt 39 g/kmi 

ja polttoaineenkulutus 1,7 l/100 kmi WLTP-mitattuna. C5 Aircross Hybrid edustaa uutta vaihetta Citroënin 

sähköistymisen strategiassa lataushybridin tarjotessa niin uusinta teknologiaa kuin kilpailukykyiset 

käyttökustannukset.  

� C5 Aircross Hybrid valmistetaan Ranskan Rennes–La Janais’n tehtaalla rinnakkain polttomoottoriversioiden 

kanssa  

 

”Olen erittäin ylpeä voidessani paljastaa uuden C5 Aircross SUV Hybridin, joka edustaa sähköistämisstrategiamme ensimmäistä 

vaihetta. Citroënin teknologian lippulaivana se tarjoaa todella monipuoliset käyttömahdollisuudet: sähkökäyttö arkiajossa, 

bensiinimoottori pidemmille matkoille ja kaikin puolin erinomainen mukavuus joka tilanteessa.” Linda Jackson, Citroënin 

toimitusjohtaja 

 

 

      
i Arvio viitteeksi, edellyttää hyväksyntää (WLTP-mitattuna). Lopullinen arvo ilmoitetaan ennen joulukuun 2019 loppua. 
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PÄÄKOHDAT 
 

 

 

CITROËNIN SÄHKÖISTYMISEN EDELLÄKÄVIJÄ 

Uusi C5 Aircross SUV Hybrid on ensiaskel Citroënin sähköistymisessä. Tavoitteena on tarjota sähköinen versio koko 

mallistosta vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2020 Citroën siirtyy laajennettuun valikoimaan, jossa tehokkaiden 

polttomoottorimallien rinnalle tulevat täyssähköiset versiot ja lataushybridit. Uusi C5 Aircross SUV Hybrid toimii 

edelläkävijänä, mutta jatkossa aina, kun esittelyssä on uusi malli, tulee Citroën esittelemään myös sähköisellä 

voimalinjalla toimivan version. Tällä Citroën haluaa käytännössä osoittaa sitoutumistaan vastuulliseen uusien 

energiamuotojen käyttöönottoon, ja samalla asiakkaiden käyttötarpeiden pohjalta syntynyt mallisto pyritään 

tuomaan mahdollisimman monien käyttäjien saavutettaville niin ydinmarkkinassa, eri segmenteissä kuin eri markkina-

alueella.  

 

USKOMATTOMAN MUKAVA KOKEMUS MAHDOLLISIMMAN MONILLE KÄYTTÄJILLE 

Persoonallisen, modernin ja huipputeknisen SUV:n vetovoimaa yhdistyy tällä lataushybridimallilla uuteen vaiheeseen 

Citroën Advanced Comfort® -ohjelman avulla: 

� MONIKÄYTTÖISYYS 

Uusi C5 Aircross SUV Hybrid tarjoaa laajemmat liikkuvuusratkaisut ja käyttömahdollisuudet. Miellyttävä 

täyssähkötila soveltuu erinomaisesti arkiajoon 50 km:ni toimintamatkan ansiosta (WLTP), mikä helpottaa pääsyä 

rajoitetuille suurkaupunkialueille. Rinnalla milloin tahansa käytettävissä oleva bensiinimoottori lisää ajamisen vapautta 

pidemmillekin matkoille.  

� MATKUSTAMINEN Ë-COMFORT-LUOKASSA 

o Uusi C5 Aircross SUV Hybrid on hiljainen katumaasturi, joka pystyy kulkemaan arkiajossa äänettä ja 

tasaisesti ja tarjoaa poikkeuksellisen matkustusmukavuuden, kiitos akustisesti laminoitujen 

etuikkunoiden tarjoaman äänieristyksen, Progressive Hydraulic Cushions® -jousituksen ja Advanced 

Comfort -mukavuusistuinten. 

o Sähköllä ajamisen mukavuus yhdistettynä välittömästi käytettävissä olevaan 320 Nm:n vääntöön ja ë-

EAT8-automaattivaihteiston lineaariseen kiihtyvyyteen. 225 hv:n erinomaisen suorituskyky muodostuu 

yhdistetystä 180 hv bensiinimoottorista ja 80 kW sähkömoottorista.  

o C5 Aircross SUV:n lataushybridiversio pitää sisällään yhä luokkansa parhaan muunneltavuuden 

korkeajänniteakun nerokkaan, takaistuinten alle sijoittuvan säilytysratkaisun ansiosta. Myös C5 Aircross 

Hybridissä on 3 erillistä liu’utettavaa, taitettavaa ja irrotetttavaa takaistuinta sekä kokoluokassaan 

ennätyksellisen tilava tavaratila, joka muuntuu tarpeen mukaan 460 litrasta 600 litraan. 
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01. UUSI C5 AIRCROSS SUV HYBRID, CITROËNIN SÄHKÖISTYMISEN 

EDELLÄKÄVIJÄ 
 

 

� YDINMARKKINAN ASIAKKAIDEN KÄYTTÖTARPEIDEN POHJALTA SYNTYNYT SÄHKÖISEN 

LIIKKUVUUDEN RATKAISU 

 

Citroënin päämääränä on tarjota jokaisen käyttäjän tarpeisiin mukautuva malli ja toimia energiamuutoksen 

eturintamassa laajentamalla matalan päästötason ajoneuvojen osuutta kussakin segmentissä ja kullakin markkina-

alueella ja tuoden ne mahdollisimman monien käyttäjien saataville. Uudella C5 Aircross SUV Hybridillä Citroën aloittaa 

siirtymisen kohti laajennettua valikoimaa, jossa tehokkailla polttomoottoreilla on pian vaihtoehtona täyssähkö tai 

lataushybridi.  

 

Uusi C5 Aircross SUV Hybrid on Citroënin ensimmäinen ydinmallistostrategian mukainen lataushybridi. Pyrkimyksenä 

on, että vuoteen 2023 mennessä 80 % mallistosta tulee olemaan saatavilla myös sähkömoottorilla varustettuna ja 

vuoteen 2025 mennessä saatavuus kattaa täydet 100 % mallistosta.  

 

Uusi C5 Aircross SUV Hybrid on vastaus älykästä liikkuvuutta hakevien asiakkaiden tarpeisiin niin työpäivinä arkiajossa 

mutta yhtä lailla vapaapäivien ja viikonloppujen tarpeisiin tai työajoon pidemmille ajomatkoille. Uusi lataushybridimalli 

vastaa sekä yksityishenkilöiden että ammattilaisten tarpeeseen hallita käyttökustannuksia.  

 

 

02. ENERGISEN KATUMAASTURIN AINUTLATUINEN 

PERSOONALLISUUS 
 

 

� MUOKATTAVAVISSA OLEVA HYBRID 

 

Kuten polttomoottoriversioillaan, myös uudella C5 Aircross SUV Hybridillä on vahva ja rohkea persoonallisuus. Se on luja 

ja turvallinen ja niiltä osin tyypillinen katumaasturi. Lisäksi se tarjoaa edistyneet personointivaihtoehdot yksityiskohdin, 

joiden on haluttu korostavan juuri hybridiajotilaa. 

- Dynaaminen uusi Color Pack -väripaketti lataushybridiä ilmentävällä Anodised Blue -sinisellä. Uusin 

korostusväripaketti sisältää värilliset koristeet etuovien Airbump®-kolhusuojissa ja etupuskurin alaosassa. Se on tuore 

lisäys olemassa oleviin väripaketteihin, joita ovat Anodised Silver, Anodised White ja Deep Anodised Red. Ne kaikki 

ovat saatavilla kaikkiin C5 Aircross SUV -malleihin moottorityypistä riippumatta. Ulkoasuyhdistelmiä on yhteensä 39, 

joista asiakas voi suunnitella itselleen parhaiten sopivan. 

- Takaluukun reunassa sijaitseva ”ḧybrid”-logo ja etulokasuojiin merkitty “ḧ”, molemmat Anodised Blue -sinisellä, 

kertovat, että kyseessä on lataushybridiversio. Yksilöllisellä logolla on kolme eri merkitystä: h-kirjain tulee sanasta 

”hybrid”, muistuttaa ulkoasultaan sähköpistoketta ja korostaa Citroënin identiteetille tunnusomaista kirjoitusmerkkiä.  
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- Korin vasemmalla puolella sijaitseva latausluukun kansi mukautuu muuhun ulkoasuun ja on samanlainen kuin 

oikealla puolella sijaitseva polttoainesäiliön kansi ja on kätevästi käytettävissä lataamista varten.  

 

Uuden C5 Aircross SUV Hybridin matkustamon valoisuus ja avaruus vastaa polttomoottoriversioista tuttua mukavuutta, 

hyvinvointia ja harmoniaa, mutta samalla sisätiloissa on havaittavissa muutamia erityisominaisuuksia. 

- Automaattisesti himmenevä taustapeili on hienostunut ja kehyksetön. Siihen on sijoitettu täyssähköajotilan 

merkkivalo: kun ajoneuvo on sähkökäyttötilassa (ZEV), taustapeilin alapuolelle syttyy sininen valo, joka näkyy 

ulkopuolelle, jolloin muu liikenne tunnistaa, että kyseessä on ZEV-ajotilassa kulkeva ajoneuvo. Merkkivalon taustalla 

on suurkaupunkien enenevät rajoitetun liikenteen alueet, joihin C5 Aircross SUV Hybridillä pääsee merkkivalon 

avulla helpommin. 

- Keskikonsolissa automaattivaihteiston vaihdevivun oikealla puolella on ajotilanvalitsin, josta kuljettaja voi valita 

useista eri ajotiloista haluamansa: polttomoottoritilan, sähkökäyttötilan tai näiden yhdistelmän. Sähkökäyttötilassa 

(ZEV) ajaminen on äänetöntä ja tasaista, Hybrid-tila mahdollistaa monipuolisuuden ja taloudellisuuden, ja Sport-tila 

taas dynaamisemman ajon. Oletuksena sähkö- ja polttomoottorien toiminta säätyy automaattisesti akun lataustason 

ja kuljettajan asetusten perusteella. 

- 12,3” -digitaalimittaristoon ja 8” –kosketusnäyttöön on suunniteltu uudet grafiikat. Ne näyttävät ajoneuvon ajotilat 

reaaliaikaisesti ja kuljettajaa hyvin ohjeistaen. 

 

 

03. KOKONAISVALTAISTA MUKAVUUTTA 

 

 

A. MONIKÄYTTÖISYYS: TÄYDELLINEN MIELENRAUHA, ARKIAJO SÄHKÖLLÄ TAI TARPEEN 

TULLEN BENSIINILLÄ  
 

Uusi C5 Aircross SUV Hybrid soveltuu niin arkiajoon kuin äkillisiin pidempiinkin ajomatkoihin täysin rajoituksetta. 

Hybridimalli käynnistyy ja toimii miellyttävän hiljaisesti, sen CO2-päästöjen ollessa nolla ja toimintamatkan yltäessä 

50 kmi ZEV-tilassa. Tämä riittää kattamaan valtaosan arkisesta ajosta puhtaasti sähköajolla, vaikka ajonopeus olisi 

jopa 135 km/h. Tämä mahdollistaa viikon tavanomaiset ajot sähköllä ja lataamalla ajoneuvon aina tarvittaessa kotona, 

työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä.  

 

Sen lisäksi, että arkinen ajaminen on sähkökäyttötilassa erittäin mukavaa, CO2-päästöjä ei muodostu ja 

käyttökustannuksissa koituu merkittävästi säästöä. 

 

Lisäksi mielenrauhaa lisää entisestään se, että akulla on 8 vuoden tai 160 000 kilometrin takuu 70 %:n 

latauskapasiteetin säilyttämiselle. 

 

 

 
 



 

5/7 
 

B. Ë-COMFORT-LUOKAN MATKANTEKOA: CITROËN ADVANCED COMFORT® -OHJELMAN 

ÄÄRIMMÄISTÄ ANTIA  
 

� TEKNINEN JA MODERNI SÄHKÖISEN LIIKKUMISEN RATKAISU 

 

Citroën ja mukavuus ovat olleet kuuluneet yhteen jo 100 vuoden ajan. Uusi C5 Aircross SUV Hybrid astuu nykypäivässä 

entistä pidemmälle tarjoten teknisen ja modernin sähköisen auton mukavuutta ja monikäyttöisyyttä korostaen:  

ë-Comfort-luokan liikkuvuuden ansiosta on mahdollista ajaa arkiajot sähkökäyttötilassa ja kuin ulkomaailmasta 

mukavaan pesämäiseen tilaan irrottautuen: kaikki ulkopuolella oleva stressi suodattuu pois.  

 

Ë-Comfort tuo kuljettajalle seuraavat täyssähkötilan edut:  

- Ei CO2-päästöjä asiakkaiden ympäristötietouden asettamien edellytysten tyydyttämiseksi 

- Ei melua eikä hajua sähkökäyttötilassa  

- Ei tärinää, töyssyjä eikä vaihteenvaihtoja, mukavan tasaiseen ajoon 

- Vääntö välittömästi käytettävissä ajoelämyksen tehostamiseksi 

- Etäohjelmoitavat palvelut jokapäiväiseen mielenrauhaan. 

 

Voit ajaa kaupunkialueella ZEV-tilassa ja silti tehdä äkillisiä pidempiä ajomatkoja. Ilmaistakseen sähkökäyttötilaa auton 

ollessa liikkeessä ja täyttääkseen määräykset, on uudessa C5 Aircross SUV Hybridissä erityinen ZEV-äänimerkki, joka 

aktivoituu alle 30 km/h:n ajonopeudessa ja ilmaisee, että ajoneuvo kulkee täyssähköllä. Näin se varmistaa, että 

jalankulkijat kuulevat lähestyvän ajoneuvon. Äänimerkki ei kuulu äänettömän kaupunkiajoneuvon sisätiloihin, joten auton 

sisällä äänimaailma pysyy mukavan hiljaisena. 

 

 

� LIIKKUVUUS, JOKA ALLEKIRJOITTAA C5 AIRCROSS SUV:N PARHAITA PUOLIA 

 

Progressive Hydraulic Cushions® -jousituksella varustettu uusi C5 Aircross SUV Hybrid ylittää kaikki esteet 

routakuopista hidastetöyssyihin ja muihin epätasaisuuksiin helposti ja vaivattomasti. Iskunvaimentimet on alun perin 

esitelty sekä testattu ja hyväksi havaittu vuoden 1994 Pariisi–Dakar-rallissa voittoisassa ZX-mallissa, ja nykyisin niitä 

käytetään uusimmassa C3 WRC -mallissa. Insinööriensä kokemusta ja osaamista hyödyntämällä Citroën on kehittänyt 

tämän jousitusteknologian, jonka pyrkimyksenä on toteuttaa Citroënille tyypillinen ja asiakkaillen tärkeä ajon 

mukavuus. Progressive Hydraulic Cushions® -jousituksen kehitystyön aikana on jätetty 20 patenttihakemusta.  

 

Uudessa C5 Aircross SUV Hybridissä on erityinen taka-akselin Multilink-jousitus, joka takaa tehokkaan ja turvallisen 

ajokäyttäytymisen, sekä varmistaa järkähtämättömän tasapainon ulkoisista olosuhteista riippumatta.  

 

Advanced Comfort -mukavuusistuimissa matkustajat nauttivat poikkeuksellisesta istuinmukavuudesta Jo 

ensisilmäyksellä istuimet koetaan mukavaksi pehmusteiden näkyvän muotoilun ansiosta ja saman voi todeta 

kosketettaessa istuimen 15 mm:n pehmeää vaahtomuovia. Istuimen pinnalta vahvennetun strukturoidun 

vaahtomuovin ja istuinten keskiosassa olevan tiheän vaahtomuovin yhdistelmä tarjoavat pehmeyttä, tukea ja 

mukavuutta. Ajoasennon mukavuus taataan laajoilla istuintyynyillä, parannetuilla tukiominaisuksilla ja lukuisilla 

säätömahdollisuuksilla. 
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Uuden C5 Aircross SUV Hybridin sisätiloissa on kaikki aiemmin polttomoottoriversioissa nähdyt C5 Aircross SUV:n 

tilavuuden ja muunneltavuuden edut. Erilliset, keskenään yhtä leveät liu’utettavat, kallistettavat ja irrotettavat 

takaistuimet ovat yksi C5 Aircross SUV:n etuuksista omassa segmentissään. Totuttu tavaratilan tilavuus on säilytetty 

korkeajänniteakun nerokkaan, takaistuinten alle sijoittuvan ratkaisun ansiosta. Tavaratilan tilavuus on 460–600 litraa 

riippuen istuinten sijainnista. Tämä tekee C5 Aircross SUV Hybridin tavaratilasta C-SUV-hybridisegmentin tilavimman ja 

yhden kokoluokkansa parhaista kaikki moottorityypit mukaan lukien. Uudessa C5 Aircross SUV Hybridissä tavaratilan 

lattia on nivelletty, mikä tarjoaa helppokäyttöisen säilytystilan latausvarusteille. Takaistuimet alas taitettuina lattia on 

tasainen ja kuormauspituus on 1,90 m – täysin sama kuin polttomoottoriversioissakin.  

 

Uudessa C5 Aircross SUV Hybrid -mallissa on 20 erilaista ajoavustinjärjestelmää. Highway Driver Assist on 

puoliautonominen ajojärjestelmä, joka soveltuu erityisen hyvin kaupunkiliikenteen ruuhkiin ja ohituskaistoille. Riittää, että 

kuljettaja keskittyy seuraamaan liikennettä.  

 

 

� SUJUVASTI SÄHKÖLLÄ 

 

Uudessa C5 Aircross SUV Hybridissä on taloudellinen voimansiirto, joka on erinomaisen energiatehokas ja jonka CO2-

päästöt ovat vain 39 g/kmi (WLTP-mitattuna). Moottori tarjoaa tehoa kaikissa olosuhteissa, kun yhdistelmänä on 

kaikki uusimmat Euro 6 -päästönormit täyttävä PureTech 180 -bensiinimoottori ja 80 kW:n sähkömoottori, joka 

on asennettu bensiinimoottorin ja sähköisen ë-EAT8-automaattivaihteiston väliin. Sähkömoottoria käyttää 13,2 kWh:n 

korkeajännitteinen 200 V litiumioniakku. Hybriditilassa moottorit yhdistävät voimansa ja tuottavat etupyörille 225 hv:n 

yhdistetyn tehon ja pienilläkin ajonopeuksilla käytettävissä olevan 320 Nm:n väännön, hallitun 

polttoaineenkulutuksen ja erinomaisen ajonautinnon. Polttomoottorissa on käynnistingeneraattori, joka huolehtii sen 

nopeasta ja hiljaisesta uudelleenkäynnistyksestä. 

 

Nopea ja tehokas sähköinen ë-EAT8-automaattivaihteisto on päivitetty versio EAT8-vaihteistosta. Siinä on 

monilevyisen märkälevykytkimen ansiosta optimoitu vaihto, mikä parantaa ajamisen sujuvuutta ja nautittavuutta. Lisäksi 

siinä on Brake-vaihde, joka tehostaa hidastusta jarrupolkimeen koskematta lisäten samalla täyssähkötilan 

toimintamatkaa. 

 

 

� OPTIMOITU LATAUSAIKA  

 

Latausaika on optimoitu: perinteisellä kotitalouspistokkeella akku latautuu enintään 7 tunnissa vakiopistoketta käyttäen. 

Ostettava tai vuokrattava 32 ampeerin Wall Box -latauslaite ja lisävarusteena saatava 7,4 kW:n laturi lataavat akun 

nopeammin, alle 2 tunnissa. Sen avulla lataaminen on helpompaa, ja lataus voidaan ohjelmoida tai käynnistää 

etänä esimerkiksi kohtuuhintaisen aikasähkön hyödyntämistä varten. Asiakas ohjelmoi ajoneuvon latauksen 

matkustamossa olevan kosketusnäytön tai MyCitroën-sovelluksen kautta. Latausluukun kannessa on värikoodit, joilla 

latautumista voidaan seurata silmämääräisesti. Samaa voi tarkastella myös My Citroën -sovelluksesta. 

 

 

� INTUITIIVISET KÄYTTÖLIITTYMÄT ANTAVAT MIELENRAUHAA 
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Lataushybridimoottorin lanseerauksen yhteydessä Citroën tuo kuljettajan tueksi selkeät ja intuitiiviset käyttöliittymät 

helpottamaan uuden C5 Aircross SUV Hybridin käytöä. Kuljettajalla on 12,3” digitaalimittaristossa oma näyttötila 

erilaisten hybridiajotilaan liittyvien elementtien tarkasteluun: tehomittari, sähkö- ja bensiinimittarit, toimintamatka sähkö- 

ja bensiinitiloissa sekä energiavirtauskaaviot. Kun ajoneuvo on latauksessa, mittaristo näyttää jäljellä olevan latausajan 

(tunteina ja minuutteina), palautuneen sähkökäytön autonomian (kilometreinä), palautuneen akun latausprosentin 

(prosentteina) ja akun latausnopeuden (km/h). 

 

Lisäksi uuden C5 Aircross SUV Hybridin kosketusnäyttöön on lisätty omat sivut hybriditoimintojen asetustenhallintaa 

varten, ja niihin pääsee käsiksi kosketusnäytön alapuolella sijaitsevalla painikkeella. Se näyttää hybridijärjestelmän 

toimintatilaa kuvaavan energiavirran, sähkön ja polttoaineen kulutustilastot, pääsyn ë-Save-toimintoon sekä akun 

etälatausasetukset. 

 

 

TEKNISET TIEDOT 

- Hybrid 225 ë-EAT8 

- Bensiinimoottori: PureTech 180 S&S 180 hv (132 kW) 

- Sähkömoottori: 110 hv (80 kW), asennettu bensiinimoottorin ja vaihteiston väliin 

- Yhdistetty teho: 225 hv (165 kW) 

- Akku: Korkeajännitteinen 200 V litiumioni 13,2 kWh 

- Etuveto 

- Sähkömoottorin vääntö: 320 Nm 

- Sähköinen ë-EAT8-automaattivaihteisto 

- Toimintamatka ZEV-tilassa: 50 kmi (jopa ajonopeudella 135 km/h) – (WLTP) 

- CO2-päästöt: 39 g/kmi – (WLTP) 

- Yhdistetty kulutus: 1,7 l / 100 kmi – (WLTP) 

- Latausaika:  

o Alle 2 h 32 ampeerin Wall Box -latauslaitteella, kun käytössä on valinnainen 7,4 kW:n laturi 

o 4 h Green’up™ Legrand 14 ampeerin pistokkeella ja 3,7 kW:n laturilla 

o 7 h tavallisella 8 ampeerin kotitalouspistokkeella ja 3,7 kW:n laturilla 

 

 

 

VIDEOITA JA KUVIA ON SAATAVANA OSOITTEESSA 

http://www.citroencommunication-echange.com/ 

Käyttäjätunnus (CAPS): SUV_HYBRID 

Salasana (CAPS): #PHEV2019 

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL01krCBQBLwL9UfNJbyFAKC0y67n71u3m 

  


